
договор
зА

достАвкА нА хрАнитЕлни {rродукти

J\i кс-01-2017_01.7

flHec 19.01.2018 г., в гр.Гълъбово, мея(ду:

!, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вплтсванлtята с lil]li
12Э526494, със седал}lще,и адрес на управление: обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр. Гъл,ьбtlво -

Извън града, тел: (0418) 6 21 28; факс: (0418) 6 25 28, ElreKTpoHHa поща: mirгkеtrц Ьгil,.,I-Ьg,ql,rr-

Интернет адрес: http ://www. Ьгi kel-b g. corr-r, Разплащателна cN,IeTKa: lВАпw:

BGl4LINCR7000I521]19468, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк А,Щ, представлявано от ЯItlt.Ittir
Павлов Павлов в KaalecTBoTo му на Изпълнителен директор, наричан за краткост ВЪЗЛОЖLlТI!.]l
от една страна,

,,БРАДЪРС KON1EPC'O0f{, регистрирано в търговския регистър non O..n,rn",, о ,,u

вписвания с ЕИК: 12З735З94, със седаrlище и адрес на управление: обл. Стара Загора, общ, ('l,пlltl

Загора, гр. Стара Загора, ул, ,.Ген. Гурко", Nч 98, вх. 0, ет. 2, ап. 6, тел, 070020171; факс 07002()]7l:
Електронна поща: Ьk2004@аЬч.Ьg, Разплащателна сN,Iетка: IBAN: BG 3З SТSА9З 0000 1300 7()()]:

BlC: STSABGSF, в банка ,.,,ЩСК. Банка" ЕА! гр. Стара Загора, цредставлявано от Tcrrbo MIIIr Itolt

Георгиев, в качеството на Управител, tIаричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страrtа.

На основание чл. 1 12 от Закона за обществените поръчки (,.ЗОП") и Решение J\! 1 l (l] tl r

04.|2.20I.7г. на Възлолtителя за определяне на Изпълнител на обществена поръчка с llpej(Nle]:

..f{ocTaBKa на храFIителни продукти", реф. No КС-01-2017-01, по обособена позиция N! 7 "floc,l,irBlta tt"l

баItалски cToKLl! гIодправки и други хранителни продукти"

се сключи }Iастоящият договор за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

I. ПРЕДМЕТНАДОГОВОРА
Чл.1. Възлоясителят в,ьзлага, а Изпълнителят приема да извършва периодичнIi доставl(I{ Ilil

храни и хранителни продукти за нуждите на.,Брикел" ЕА,Щ по обособена позIлция No 7 "/(oc,t,aBKa llil
бакалски стоки, подправки и други хранителни продукти", описани съгласно ТехIIlлчеcItar tt

спецификация - Приложение No l ), както и в Техни.rеското и I]eHoBo предложение на Изпълtlt1,1,е:tя

(Прилоrкения No 2), неразделна част от договора, и в съответствие с изискванr]ята на Hitc,lorlIItlL

договор,
Ё

Чл.2. .Щоставките се извършват по заявка на Възложителя. Възлояtителят е задъ,]l)I(е1l .1,1 .l
приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са доставенIi прIi ),словI],l 1,1-

на настояшIия договор. Възлояtителят не е длъжен да заяви и получи цялото колиrIество. по пред\lеl,il

l

ност за това.

продуктите ще се извършват периодично, съгласно зtlявI(1.1 I Iil



Чл.4. flоставките ще се извършват в рамките на работното вреп{е на Възлоltсителя стг 08:00 ,r,

до 16:15 ч.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
LIл.S. Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на договора е в разп{ер rrar l-[ 00(l.()tl

лева (четиринадесет хиляди лева), без начислен ,Щ!С или 16 800,00 лева (шестнадесет \tlJIrI.](II ll,
осеN,IстотиIл лева) с начислен !,ЩС.

Чл.6. !оставените продукти се заплащат по единична цена за всеки продукт с BKJIlo,IeII /1,1l('.

в зав1lсимост от доставен}Iте количества, съгласно Техническото и I]eHoBo предло7(енllе l1.1

Изпълrrителя Приложения Ns 2 към настоящия договор, I{eHaTa, която Възлох<ителят се задъл)Ii[lt]i]

да заплаща на Изпълнителя за извършените доставки на лродуктите, е крайната доставна цепа с !lJL'
и вклIочва всички разходи за доставка на продуктите на Изпълнителя, включително, но не cii\Io
стойността на продуктите, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, и други.

LIл.7. Посочените в настоящия flоговор единични и общи цени остават непроN.lенеl{I] за cl)olill
на действието му.

Ч.п.8.(1).Заплащането на всяка доставка се извършва на база на документ, удостоверя }}а lI l

приемането на стоката (приемо-лредавателен протокол), подписан от оправомощени предсl,аl]tl,гсJ]i l

на страните и съдържащ видовете, количеството, партидните номера на доставенIlте про/l(yl(ll],

тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща даllнIt за доставttitт,li.

както и всички необходими закоItови реквизити.
(2). В срок до 10 - то число на месеца, следващ месеца, през който са извършванIi доставl(]IlL,,

въз основа на подписаните приемателни протоколи, Изпълнителят издава даIIъаIна t|lali,lt,;llr,

съдържаща видовете и количествата на доставените през месеца стоки.
Чл.9. Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок от З0 (тридесет) Jltttt tlt

датата на подписване на-документ, удостоверяващ прие]\tането на стоката (приемо-предаватеrtеl t

протокол) и от получаване Ila фактурата. Срокът започва да тече от получаване на посJlелItItя ol
докуlчIентите.

Чл.10. Плащанията се извършват в български лева! с платежно нареждане по сJIедlIаlх
банкова сметка, посочена от Изпълнителя:
Банка: ,..ЩСК Банка" ЕА! гр. Стара Загора
В]С: STSABGSF
IBAN: BG зз STSA93 0000 1300 7002

Чл.11. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възлоrrtителя за всички послелвilIIll]
промени на банковата му сметка в срок до 2 (Dca) календарни дни, сL]итано от MoI\{eHTa FIa пl]оN{яllаl-il.

В слу.lп; че Изпълнителят не уведоми Възлолtителя в този срок, счита се, че плащаIIIiята. llo
посочеIIата в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

Чл.12. За дата на плащането, се счита датата на заверяване на баtlковата cпlcTlia llll
Изпълнителя със съответната дължиN{а сума.

Iп. сроковЕ
Чл.13. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и е с,ьс cpol( ]]а

действие 8 (осем) месеца.,
Чл.l4. Изпълнителят е длъжен да доставя з.uIвените продукти в срок не по - дълъг от З (Tprr)

лнп от датата на получаване на заявката на Възлохtителя.

IV. МЯСТОИУСЛОВИЯНАДОСТАВКА
Чл.15. Мястото на доставка е DDP /Инкотермс 2017l в складове за хранителни продуI(Ill lla

j
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Възлоrкителя: ,,Брикел" ЕА! - обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр. Гълъбово, Извън гllада.
Llл.16. ,Щоставката на продуктите до NIястото на доставка се осъществява от Изпlллttltе,lя i:

транспорт, отговарящ на всички нормативни9 технически и технологични изисквания зil доставIiil Ilal

съответния вид продукти, предмет на доставка.
fIл.17. .Щоставяните хранителните продукти, следва да отговарят на изисItванlIrlтil l]ll

приложимите норNlативни актове по съответната обособена позиция:

о Закоll за храните, !В, бр, 90 от 15.10.1999 г.:

. Наредба N9 1от26януари2016г.захигиенатанахраните,ЩВ.бр.l0от5.02.20lбг;

. наредба 1 от 9.01 ,2008 г. за изискванията за тьрговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 22.01 .2008 г.;

. I-Iаредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за KoIlTaI(T с

храни, !В, бр. 13 от 8.02,2008 г.;

. Наредба 3 от 4.06,2007 г, за специфичните изисквания към материаJIите и предметите, разлt]чнII ()l

пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр 51 от 26,06,2007г.. flB. бр, З{)

от28.0З.2001 г.;

. Наредба за изискваЕията за етикетирането и представянето на храните, !В. бр. 102 rli

|2.12.2014 г.:

. наредба Nq 16 от 28 шrай 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пI)есllll

плодове и зеленчуци, !В бр. 4З от 8.06.2010 г,;

. Наредба Ng 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при irроизводсr,в,, t,,.

съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия Ii пусIiаIlс Ilil

пазара на п{ляко и млечни продукти, ЩВ. бр.23 от 29.02.2008 г.;

. Наредба за изискванията към бързо замразените храни, !В, бр. l14 от6.12.2002 г,;

. Наредба Nlr З2 от 23.03.2006 г. за окачествявапе, съхраняване и предлагане на пазара на Nteco ll
tlepeн дроб от домашни птици, ,ЩВ. бр.29 от 7 ,04.2006 г;

Чл.18. .Щоставяните хранителни продукти:
. следва да бъдат придруlкавани при всяка доставка с документ, съдържащ изчерпателно ttзбlrояtзltttt,

на стоките по асортименти, количеството им за всяка от тях, както и другите даннtI. съобрlLзll.,

приложип,tите нормативни изисквания за съответния вид продуItти;
. следва да бъдат придру}кавани при всяка доставка с етикет, посочвац съдъ}])ltitн l,le,Io Il

копIlчеството на съставките, съдържащи се в тях.
. следва да имат добър търговски вид;

о всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на съответната дос],ilвl(а lI с

достатъчен остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по-маlко от 2/З от общttя c1lolt rtlr

годност, обявен от производителя;

Чл.19. ,Щоставките на продуктите се извършват след писмена заявка от страна на Възло;rttt,l,с_ltrl.

предоставяна на Изпълнителя. Заявката следва да се предостави в писмена форпrа на хар,гlI!,Il

носител или по електронен път/факс/електронна поща/на представител на Изпълrlителл. lill,It)

съдържа подробно описание на заявениl,е артикулиJ техните количества и график за доста]]катil lli\l,

Възлоясителят Nlоже да прави промени в заявката не по-късно от 24 часа преди доставката, liаг()

писмеtlо уведоми за това Изпълнителя. Изпълнителят уведомява Възлоlкителя предl]арll,i,еjl tl() ll

cBoeвpeмeнIlo за часа на планираното пристигане на доставката, за да мо)ке той дl взепtс

необходимите мерки за прибирането и складирането й.

Чл.20. Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екзеN{пляра на лBycтpirrlell
документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-предавателен протокол) от cTpaHrrTe tIлlr

техни упълномощени представители, след проверка за съответствието на доставката с изисl(1]|lнIlrI,1il

на настоящия договор и съответствието на продуктите с Техническото и I{elloBoTo предJIо)l(енI]е Hll

Изпълнителя, Техническата спецификация на Възложителя, както и с направената заявка,
Чл.2l. При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставенlt,|,е пр(,ч(}lilIl

l
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съобразно член 22 от този договор, Възложителят има право да откаже да подпI{ше доItуNlсlгfа.

удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеN,lе дос,гавка,га, В tс,зtt

случаIl. сlраниlе llttлllисваl консlаtивен проtокол. в който се описват констатираните недосl,illьltlj.
лl.tпси и/или несъответствия, дефинирани в чл. 22 по-долу (,,несъответствия") и се посочва срокь l . li
който същите це бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия договор. След отстраняване rIil

несъответствията, страните подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането на cтoka,lil,
Чл.22. Възлоrкителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:

. несъответствие на доставените продукти със заявеното/договореното колиrIество ll/илl.r с,ьс

заявенияlдоговорен вид;
. несъответствие на доставените продукти по отношение на качеството;
. несъответствието на доставените продукти с Техническото Irредложение (прилоlкение Лц 2 tcr,пl

настоящия логовор) и с Техническата спецификация на Възлоrкителя (Прилолtеrrие Nц 1 tt,t,lt

настоящия договор);
. несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените продукти;
. несъответствие на срока на годност на продуктите с изискванията }Ia настоящ}lя договор;
. несъответствие на доставените продукти с изискванията за безопасност;
. нарушена цялост на опаковката на доставяните продукти,
. несъответствие на доставяните продукти с разпоредбите на Закона за храните и издадеIIIIте B,l;j

основа на него подзаконови норN,Iативни актове;
Чл.2З. Рекламации за явни несъответствия, съгласно член 22 на доставката с TexHIlчecttryt il

предложение (Прилотtение Л! 2 към договора), с Техни.tеската спецификаrп.тя (Прилоlкение J\q l къпr,

договора) или с изисItванията за качеството на доставенIля rтродукт се отбелязват в KoIicTilTItBIttllt

протокол по чл. 21. Рекламации за скрити несъответствия се правят при откриването Lt]\,l. l(Ll,I(]

Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането lIпt. ll
рекламациите се посочва ноN{ерът на договора, докуN{ента, с който е удостоверено лриеNIанеlо I]l]

стоките, партидният номер на продукта, точното количество на получените продукти, oclloBtllIIJеTO
за рекламация и конкретното искане на Възложителя.

tIл.24. При отправена рекламация и възIJикване на спор оТносно съответствието по чл, ]З tt

чл. 25 контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска агенцIIл llo
безопасност на храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието на Възлоrttиr,е'ltя tt

Изпълнителя или упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на рекламацията от Изпълtltll-с,llя
или най-късно на следващия ден. За обвързващ страните ще се счита протоколът от аналllзit IIil

оторизирания орган по настоящата разпоредба. В случай, че протоколът на оторизIiранIля о])гаIl

потвърждава несъответствието на доставените продукти, разходите за Iiзпитването! kal(T(l lt

стойността на продукта при погиването му са за сметка на Изпълнителя. В случай че продуI(,tItIс
съответстват на договорените и нормативно установените изисквания, Възлоlttителяrг ](ъjl)Iill Ilil

Изпълнителя заплащане на действително извършваните разходи по анализите и доставItаl,ll llii
продуктите, както и стойностrа на продуктите, за които е предявена необоснованата peклaпlttllI1,1.

Независимо от обекта на рекламация Възлоlrсителят е длъжен да съхранява продуктIrте съобllазtlt-,
температурните режими и условия, посочеflи на етикета.

Чл.25.( l ).Реклаплация относно явни несъответствия на доставените продуктIl сl,с
заявеното/договореното количество иlплл със заявения/договорен вид и/или несъответс1,1]llе lItl

партидни номера с указаните в етикета на доставените продукти и/или несъответствие на cpoliil llll
годност на продуктите с изискванията на настоящия договор, както и несъответствия] свързаtIlI с

нарушена цялост на опаковката на продуктите се вписват в констативния протокол по чл. 21 rt са
обвързваши за Изпълнителя.

(2).При рекламации относно скрити несъответствия на доставените продукти с Технл1.1ссlttl,гtr

предложение (Приложение Ns 2 към договора), с Техническата спецификация (ПрилолtенLtе Л! l ttl,пl

договора) или с изискванията за безопасността на доставения лродукт и при извършен лаборато1:lсtl

анализ по предвидения в договора ред, установяващ, че стоката не съответства яа договореI{1,1те lI

нормативно установените изисквания, Изпълнителят излраща свой представител за KoHcTitTllpattIe lla

скритите несъответствия в срок от 3 (три) дни от уведомяването. Несъответствията се отl]азявilт lt

констативния протокол чл.21 подписан от представители на Страните, като при отказ за изl'lрl]II(а]lс

на представител от Изпълнителя, или отказ }Ia представителя на Изпълнителя да подпиIпе пl]отоко]-(it.

Възлоrrсителят изпраща протокол подписан от негов представител на Изпълнrlтеля, ttoiil,, с

t
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обвързващ за последния.
rIл.26. При несъответствия на доставените продукти с изискванията на договоl]tr_

констатирани по реда на предходните алинеи:
о Изпълнителят заменя несъответстващите продукти с нови, съответно допълва доставката в c1]oIi j(o

2 (два) календарни дни от подписване Ila съответния протокол от страните или от издаваIIс Ila

протоI(ола от анализа на оторизирания орган; или
. IIената по договора се нам,Iлява съответно с це}Iата на несъответстващите продукт}I, al(o не вOлlI ]к)

съществени изменения на договора.
Чл.27. В случаите на IIесъответствия посочени в констативния протокоJI IIо ч:t.]l,

Възлоlкителят дължи заплащане на цеIIата на съответната доставка по отношение, на която съU(IIIс

са констатирани, само след отстраняването на несъответствията, по предвиденt{я в договора lrc]t

съответно при установяване, че продуктите съответстват на договорените и норN,Iативно yc,I,illI()l]cl ll l

изисквания по реда начл.24 и подписването на документ. удостоверяващ приеN,Iаllе,го Ila cTolii]lil ll

при другите условия на настоящия договор.
Чл.28. В случай, че Изпълнителят достави продукти в количества, надвишаващи зtlявсIIIIlс_

Възлолtителят има право да върне частта от продуктите, до достигане размера IIa заявеllо,l,о

Връщането на излишните количества е за сметка на Изпълнителя,

Чл.29. Когато Изпълнителят е склIочил договор/договори за подизпълпен}Iе] работtrr,а tllt

подизпълнителите се приема от Възлоrrсителя в присъствието на Изпълнителя и подI]зпълнI]теля Iljlll

упълномощени от тях представители, Изпълнителят се задъл)кава да отговаря за всички фartTlt.lecttlt
и правни действия на подизпълнителя като за свои действия.

Чл.30. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на продуктите. llpejllte l

на доставка преминават от Изпълнителя върху Възлоlкителя сJIед момента на прI]еN{ането I]\l ol
страна }Ia Възложителя с подписването без забелелtки на документ, удостоверяващ приеI\Iането llil

стоката (приемо-предавателен протокол),

Ч. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕJIЯ
Чл.31. Изпълнителят се задължава да доставя продуктите, предмет на настоящrIя доr'()]}()l).

отговарящи на изискванията на договора, както и на условията на Техническото пред.гlоjliеlllj llit 
d

Изпълнителя и на Технtлческата спецификация на Възлоlкителя по единични и общи цеlIи. пос()l lllt l, ..1

в IJeTroBoTo предло)Itение на Изпълнителя ,

LIл.З2. Изпълнителят е длъжен да изIlълни задълженията си по договора и ла уп}]а)кl I-,Il]1l

всIлrIките си права, с оглед защита интересите на Въз.ltоlкителя.

Чл.З3. Изпълнителят се задъл)Itава да изпълнява в договорения срок заявкI]l,e ]lil

Възлоrtсителя. Прlr невъзмохсност за доставяне на оrrределенlIте количества продукти по пoJIytIeIIalLl

заявка, незабавно писмено да уведоми Възлоrrсителя за отказа за доставка. При системен отI(аз l]il
Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на един месец) да изпълни направена заявка, Възло;ltItтсля г

има право да прекрати договора, както и право да получи неустойка в размер на cyN{a,l,a llo
гаранцията за изпълнение на договора, включително да усвои сумата по предоставената гараl]цllrl.

Чл.34. Изпълнителят е длъItен да извършва транспортирането на хранителните пролуктIi зil

своя сметка и с транспортни средства, които отговарят на всиаIки изискванIIя (tlopлlaTttBIttt.

санитарно-хигиенни, текнIrчески, технологични, изисквания за съхранение и други) за превоз lltl

хранителни продукти от съответния вид, за които има Ilздадено съответното удостовереrIIlе ,:tll

регистрация на транспортно средство (ако е приложимо).

Чл.35. Изпълнителят е длъжен да приема и л]ея(да ло уговорения ред надлежно пl]едявсIIlI lc
от Възлоlкителя рекламации по реда на настоящия договор,

tIл.З6. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящltя .ilоI,0lt()l)-

Изпълнителят има право да полуаIи цената по договора! съгласно определения HaaI}IH на плаII(a1]lс.

Чл.37. Изпълнителят има право да иска от Възлоrrtителя необходиlчttlто съдеiiствttс ltt

осъществяване на работата тто договора, вклIочително предоставяне на Hylttнal,a rrн(lорлtацrtл tl

i
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докуNlенти за изпълнение на договора.
Чл.38. Изпълнителят се задължава да подпише ллlчно или чрез надлежно упълноN{ощеIlil

представители протокола./документа за доставка и/или констативните протоколи, както tI друt}I,гс

документи съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия договор. Прtr о,I,ttаз Il.t

Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в,],оз1l jlогоl]оl).

Възлоlкителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол подписан от свой представIlтеJI. tii lii I t l

е обвързващ за Изпълнителя. Констатации относЕо несъответствието/съответствието на досl,аl]еlllliс
продуI(ти с Техничесrtото предложение (Приложение Ns 2 към договора), с l'exHIt.tecltal lt

спецификация (Приложенtле Nq 1 към договора) или с изискванията за безопасността Hzl лос,1,1lltс] l] l)l

Продукт се вписват в протокола след извършване на лабораторен анализ от акредI;IтираIl оргаII.

Чл.З9. Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставенtlте npojlyl(llI с

изисI(ваIIията на Техническаt,а спецификация и всички останапи изисквания по тоз1l логовоll ll с

длъ)кен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети JIица от несъотве,I,сl,ва l ltll,

продукти.
LIл.40. Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставка, която не е заяI}еltа lj

необходимия срок (не по-късно от 3 (три) днII преди датата на доставката) отразена в заявката по tlrl,

14.

ЧI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.41. Възложителят се задължава да заплаща цената на доставените продукти, съглilсIl(l

условията и по начиFIа, посочен в настоящия договор.
Чл.42. Възложителят се задъл}кава да приеме доставката на продуItтите, предмет на доставIil]

по реда на Раздел IV, ако отговарят на договорените изисквания.

Чл.4З. Възложителят осигурява свои представители, които да прие]чIат лостаR|(l],lL, ll

договореното време.
tIл.44. Възлояtителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставкат|l llil

продуктите до посоченото в чл. 15 от договора място на доставка, в срок и без отклоttеItrtя ot_

доtоворените изисквания.

Чл..l5. Възлоrкителят има право да получава ин(lормация по всяI(о BpeI\,Ie o1,1l()cIl()

поllготовката! хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностllте, )lpej(NIe,l IlJ.

договора.
Чл.116. Възлотtителят има право на рекламация на доставените по договора продуI(тII. пl)ll

условията посочеIIи в настоящия договор,
LIл.47. Възложителят иluа право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваu tll с

изисква}Iията на договора продукти, или съответно намаляване на цената по реда, определени в чJlеll

27 от този доtовор.
Чл.48. Възложителят има право да откarке приемането на доставката, когато Изпълни,ге:tя,г tte

спазва изискванията на договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не l],]l]tjlllll

изцяло своите задължения съгласно условията на договора, или да откa)ке да изпла1,1t частI,1!lно ll]lll

изцяло договорената цена,

Чл.49. Възлоrrtителят е длъ)Itен да не разпространява под каквато и да е (lopпra lзсякit

предоставена му от Изпълнителя инфорпtация! имаща характер на търI,овска lайяl ll tl]]llltlllt,

упомената от Изпълнителя като такава в представенtLга от него оферта. Е

.l

ЧII. ГАРАНЦИЯЗАИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.50. Видове и раз]uер на гаранциите:
( 1).Изпълнителят гарантира I]зпълнението }Ia произтичащите от настоящия договор cl](llb

задъл)кения с гаранция за изпълнение в разIчIер на 40% (четири процента) от стойttостта lltl доl,оl}оl)х
tro чл, 5 или суп4ата от 560,00 лева (петстотин и шестдесет rIeBa), закръглена до JIев.
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(2).Изпълнителят представя докуNlе}Iти за внесена гаранция за изпълнение на договоl]а liъi\I

датата на сключването му,
(З).Форма Еа гаранциите - Изпълнителят избира формата на гаранцията измежд)r елllil ог

следните: парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; банкова гаранция; Iljlll
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИзпълнLtтеля,

Чл.51. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по след}llll1l.
банкова сметка на Възложителя:

IBAN: BG 1 4L]NCR7000 1 52 1 779468, BIC : UNCRBGSF, УниКредит Булбанк А.Щ

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;
Чл.52.( 1).Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът ii, ttlttrr

тя е безусловна, неотIиеняема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойносттit lla
гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 120 (с,го

и двадесет) дни.
(2).Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдъl]iка

условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независLINIо оl,
направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(З).Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслулtвztl terrl
на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на ИзпълнлIтелlt,

Чл.5З. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорносттtl lla
Изпълнителя, е със срок на вfu,lидност, срока на действие на договора, плюс 120 (сто и двадесет) дtttl.
Възлолtителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по та{и застрахоt]l(il,
Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частlt1ll]()
неизпълнение на договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговор}Iос,гl il

по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддър)ка}lе l() llll
ВаЛИДНОСТТа На ЗаСТРаХОВКаТа За ИЗИСКВаНИЯ СРОК, КаКТО И ПО ВСЯКО ИЗПЛаЩаНе На ЗacTpztxoBilTejll l()

обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това! са за сNlе,гкil lltl ,

изпълнителя.
Чл.54.( 1).Възложи,гелят освобоrrtдава гаранцията за изпълнёние на договора в сроlt 120 (crtl rr

двадесет) дни от датата на изпълнение на последната доставка по договора.
(2).ВъзлоlItителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, FIeзaBtlcIlN{o ог

(lopMaTa, под която са предоставени.
(3).Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора

е възнL{кнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя. I[1lIr

решаване на спора в полза на Възложителя той MorKe да пристъпи към усвояване на гаранцI.Iите.
(4).Възлоlкителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълне1Iltе пl]ll

пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на Изпълнttте.llя
и/пли лри разваляне или прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя. В тезl.r слl,чlttt.
Възлоrtсителят има право да усвои от гаранцията за изrтълнение суми, покриващи отговорност,I-i,l IIх

Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение към горното, страните изрично се споразумяват, че:
. Възложителят IlMa право да задържи гаранцията в пълен разNrер при системен (три или пове,Iе

пъти в рамките на един месец) отказ от страна на Изпълнителя за доставка IIа заявегIIl ol
Възлоясителя продукти; иlили тlри системно (три или повече пъти в рамките на еlц.] н ]\{eccl()

несъответствие на доставените продукти с договорените изисквания; както и че

о При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни иlилп cii|]lll-ll,
несъответствия, установени по предвидения в договора ред, в договорения срок. както и ol,kal] з0

доставка на заявени продукти, Възложителят има право да задържи от гаранцията за liзпълllсIIlIс
сумII, на стойност съответно на IIесъответстващите продукти или на продуктите, чиято достzlвliа е

отказана.
(5).Възлотtителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми paBнli на

размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия договор, поради неизпълненuе IIil

задълженията на Изпълнителя.
(6).В случай на задържане от Възлоrrtителя на суми

срок до 5 (пеlп) дни да допълни съответната гаранция до

от гаранциите, Изпълнителят е длъjIiеII в

размера Й, уговорен в чл. 50, itл.l, KaTtl
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внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гараIIцIIя зll
сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си до размера в .lл. 50, ал.l. l

J

чIIl. нЕустоЙки
LIл.55.(l).При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на Изпълнltтеlll_

съцият заплаща на Възлоrrtителя неустойка в размер на 1 О/о (едно на сто) от cToI-lHocTTlt lllL

продуктите, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са oTcTpaHeHlI конс,га t,иl]аl t ll l с

несъответствия в договорения срок, за всеки лросрочен ден, но не повеаIе от 10% (десет на сто) tl,t

цената на стоката, за която се отнася забавата.

(2).При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по дого]]ора.

съпIият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва, но не повече от 2 % (двс rrlr

сто) от дълlкимtата сума.
(3),При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя ла отсl l)alIIl

констатирани несъответствия, продъJrжиJlа lloBelle o,t, 5 (пет) дни, Възлоlrtителят ,,",а npa,,,, _,i

прекрати настоящия договор, като даде на Изпълнителя миниму1\,I двудневен срок за изпr,лtлеltttе. l}

този случай Възлоlкителят има право на неустойка равна на 50% (пет на сто) от прогнознхта clt)iill()c l

на договора.
(4).В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на един месец, чиято основателIIос I с

установена по предвидения в договора ред, Възлояtителят има право да прекратLI логоllо])iI

едностраяно, както и на неустойка равнана 5Уо (пет на сто) от прогнозната стойност на договора,
(5).При прекратяване на настояrция договор от Възложителя на някое от ocнoBaнllr|l,il 1I()

чл.56, ал.2, т.1 и 2 Възлоrкителят има право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцllятzl зil

изпълнение на договора, вклюаIително да усвои сумите по предоставените гаранции.
(6).Възлоlкителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснатл1 tlоJlзll ll()

общия ред, независи}Iо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцIлятil зil

изпълнение.
(7).IJеустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по банковltта пt1,

cMleTKa IBAN: ВG l4UNCR70001521779468, BIC: IINCRBGSF, УниКредит Булбанк Аfl. В случаr:i че

баrrковата с]\{етка на Възлоlкителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 3 (три) лнrl o,1

искането на Възлоrкителя за плащане на неустойка, Възлоrкителят има право да задърж1l съоl-ве,1-1lll Iа

сума от гаранцията за изпълнение.

Ж. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРЛТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.56.( l ).Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

. с изтичане на уговорения срок;

. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - преllNlсl
на договора, извън правомощията на Възлояtителя, които той не е моьл или не е бил длълtен :]lt

предвиди или да предотврати с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелсr-ва,lll:
. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение - непредвидено или непредотвра1 lt NI()

събитие от извънреден характер, възникнa}ло след сключването на договора (,,непреодолипла сItла")
продължила повече от 20 дни;

(2).Възложителят може да прекрати едностранно настоящия договор:
. при системни (три или повече пъти) в рамките на един месец: забавяне на доставка на продуктll:
и/или забавяне или откав за отстраняване на несъответствия на продукти, констатирани по реда Hll

договора; и/или отказ за извършване на доставка; и/или доставки на продукти с несъответствIiя с

изискванията на договора, констатирани по реда на договора;
о в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в докуп{еI1,Il1-1'е 

,]а
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участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в слllrliц1-'-". 
',

които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгJIасие'I,о llil
В,ьзлоrкителя и в съответствие със ЗОП и настоящия договор,

(З).Възлоlrсителят прекратява договора в случаите по чл.118, а.т.1 от ЗОП, без да дъл;titt
обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди, ocBell ill(o

прекратяването е на основание чл. 1 1 8, ал.1, т.1 от ЗОП,
(4),Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношен}Iя NIе]liл\,

страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възлоrкителя дейностtl llll
изпълнение на договора.

Чл.57. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван от страните при услоl]1,1rl,1ir

на чл. 116 от ЗоП.

Х. НЕПРЕОДОЛИМАСИЛА
Чл.58.(1).Страttите се освобоllцават от отговорност за неизпълнение на задълженията сII. I(огат(i

невъзможността за изпълнение се дъл)Iш на непреодоли]чlа сила. Никоя от cTpaHIlTe не \{o)Iie да сс

позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата cTpalla ,jll

възникването на непреодолима сила.

(2),Страната, засегната от непреодолиN{а сила, е длъх(на да предприеNIе BcIlLII(l] paз),Nlllll

усилия и мерки, за да намали до миним1м понесените вреди и загуби, както и да уведоN,I!l пlIсfiIсI](]

другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата с!Iла.

(З).!окато трае непРеодолимата сила. изпълнението на задължението се спt,rраl

(4),Не Molrce да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято rtебреrtсност llll]]

умишлени действия rtли бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

К. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.59.(1),Страните се съгласяват да третират като конфиденциаJlна цяпата инсРорп.tаI lttя.
получена при и по повод лIзпълнението на договора:

(2).Никоя страна няма право без предварителното пис]uено съгласие на другата да разI(рrlвil ll(j

какъвто и да е наrIин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото lI ]la с.
освен пред своите служители иlили консултанти. Разкрлтването на конфиденциална ин(lорлrапIIя

пред такъв слулtител/консултант се осъществява catvto в необходимата степен и сап,tо за цеrlltте llil
изпълнението на договора и след поемане на сьответйите задължеЕия за конфrrденциалпост.

ХП. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРВДБИ
Чл.60,(1),За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага деtiс,гвlttlц,t,,

българско законодателство.
(2),Упълномощени представители на страните, които ]\,Iогат да приемат и правят I-1зяв-[еI]IIrl llo

из|]ълнението на настоящия договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
KpacIrMrrpa Караиванова - Управител стол
Телефон:0899972158

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
СтаIlltслав .Щончев
Телефон: 0887З59889

(3).Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението IIa този договор, следвil jl0

съдържат наименованието и номера на договора, да бъдат в писмена форма за действI]телIIост.

(4).Страните се задължават да се информират взаи\,ttlо за всяка промяна на правния си стlr[\ l.

адресите си на управпение, телефоните и лицата, които ги представляват.

(5).Официална кореспонденция между страните се разменя на посочените в llасгояll(llя

J
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договор адреси на управление, освен ако страните rre се информират писмено за други свои адресrl.

При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденrl1lятll

изпратена на адресите на страните се счита за валидно изпратена и получена от другата страна,
(6).Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка илII по

куриер. Писмените уведомления между страните по настоящия договор се считат за валIiдtlо
изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата илI] llo
електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Чл.бl.Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настояIllпя

договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП"
Чл.б2.(1).Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдirт

разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете страни, като в слlпrай на cIlop.

всяка страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покаtIа за

преговори с посочване на дата, час и място за провеждането им.
(2).В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове.

породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се лQ
неговото тъпкуване, недействителност, неизrrълнение или прекратяване ще бъдат отнасянl.t за

разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.
Чл.63.Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнителпо уговоренIi

условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

При подписването на настоящия договор се представиха следните документи:

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Приложение J',lq 1 - Техническа спецификация на Възложителя;
2. Прилоя<ение Nч 2 Техническо и I-{eHoBo предложение на Изпълнителя (актуализирано);

l

Настоящият договор се подписа в

/един/ за Изпълнителя.

2 / дваJ еднообразни екземпляра - 7 lединl за Възложителя и l-

съгласчвали:

иван Монев
Р-л отдел ,,

Кристиан Баджаков
Юрисконсулт

Полина Маринова ... .. i

Главен счетоводител
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l

l r. l l.\lIll(IECKll спЕцllФIIкАцlIи Ц,лОllt<..trчt lt/=t|

].7. |'Il\tIIIlItl('li,\ ('IlEЦllq)IIKAIlllIl -']А оБоСОБ|]IL\ П()tlltllIJI .\! 7: "ltlctalllta tta

бitltд.lclitl cl()IilI. l Io_1III)1l I}KII II .lр\,гII xpltIIIIT c..rlIII п;ltl:t,tltгll "

N!
по

Irс,Ц

l l:rtlllclIolratllIe I,IзrlcKBarrrlrr ]а Ka(IecTBo
C-';ro lc

Iril
I,0JlIIocT

(ilrort,trl
lI,} I,1IrIilIIc

()l

I o.illI()cr"I il
Mllplca

Пlrrl1,1ltl lltll
Ii().IIl(Icc l lt ()

l Бllашнtl
Бя',llо rlшенllчно тип 500 по УС

01/20l 1 паке,г 5 кг.
б пtес. 4 rtec. ](l -576

] ('olI l 'tlTBit;lcK:t. iitlдrl pitlla. сItс,rра
lсачсс,гво.1l:гl(lасOвliа пllI(ст по

1 кг

12 пtес. 8 пIес. l(] +l()

Боб
Зllяll 

"toбp1,,,t;ltallctctt.1lаз(lасtlвlса ttltlccT ltcl 5 ltг.
]4 rrec, lб rtcc, I(г б5]

+ Ф ll.,te Раз(lасовка tIat(eT llo 0.400 Kr,, ]4 лlсс. 16 лlсс. ll]

( ) ltttl
СлънtIогледово двойно

ра(lliнирано.lэазфасовtса 10

л l.iTl]a

1f uсс. ,9 llcc, _I l6]()

( )1lиз
Бял бисереIl l кitчсство.

раз(lасовка ltilttcT 5 ttг.
24 пlес. l(l пtсс. I(I l Ill5

7 litlcc,lI lt1:ltl.,lt l<,г
Клtсслlrнност 69/о. l)аз(l)асовка

5 'ltиrllа
24 rlcc, ]6 lrec. бр 4]0

ti IIllrпсст,е
llmcttrt.Illtl. 1lаз(lасtlвItа

().()6()Kt . в ll;lrtlt,
24 ltcc, ]6 r lcc. t]ll jli76

() Г1lItс
I Iшенllчен. раз(lасtlвI<il - паttет

1 кг,
I0 пlсс. 6 irlec. ]il 171

]() I'1lr х ittla IltIIсIIIIцil Разr|lасовltа паltе г ]ttг, 24 rlcc, l(l пIес, I( I, l()

ll '3аха1l

Крlлст;шпа двойlrсl 1ra(lll н ll1lal la.
KatlecTBo l1,I]pBo. c).xlI-
IIес,цеIIен rI елIlо]]одIIlI
l(prlcl ilли- слttдttrI без

cTpatIti(IcI l пi]rIвк\,с. ра з(lасовка
,цо 5кг

12 пrсс. 8 пIсс, l(I l 16()



1]
J Icl ца

Леша I-Bo качсство. от здравIl.
среJi-lо го]lе\1II зърна с Bllcoкrl
BкvcoBtl качества в разtРасовка

пакетtr по l ttг,

24 пtсс.
l(l пtес. I(I l()

l] l\{акароrtlt
П bllB,J цlraa , ,r. l]x i(llacL)Bl(a -

0.400 кг.
24 лtес, ]6 пlес. ](I 80

]-+ N'IitcltllHlI
Черttи трапезни. I(a.IecTBo

първо. без cTpaHIirIerI BI(\,c и
i\{иризма- разс[асовкir 5 кг.

10 цIсс. 6 пlсс, 5()

1_5 Ванlt.llия
Раз(lасовка пакетчета0.002

кг,
l2 blec. lJ rrcc, бр l6()()

lб LIl,б 
ри ча Раз(lасtlвttа 0_100 ltг, 1] lrec, 8 пlсс. бlл з4()

l] tle;lclr пrtпер
Мllян. 

1,,11 
tt|lхц1 1g к, ().|0(l|iI..

вкус - парлllво JlIO I llB.
l2 llcc. Il пtес. бр Iq]()

l,i tIc1lllclt tl l t ltc1-1
М,пяrt cl ta,l t,li. 1llt,зt|lасtlвItа

(),5 ()()Kl 12 шrес. [J ittec. l(I, .] _5

l9 flittIlll tltrll _lllc l Раз(lассlвка 0.008ltг, 12 п,rсс, [i l lcc. бр l4()

]() /(rItодrItеrI Раз(lасtlвка 0.0 ]0 кг, ]2 пtсс. 8 пIес. бр _5 5lt

]I Iiittl ел а Ра ll|lacoBtca -0.0]0 Kr ,_ II.Iяllа, l2 плес. 8 :rtec. бр j]0

]] KttrtlIotl I)lt,rrIllcoBltll 0.0l0 ttг.. rt.lян, ]2 ысс, 8 лlес. бр 4()

2.'). ()бrltlr [cxlIII.IecI(lI It]IIскванIIя ]а ll,jIlъ.пIIеIIItе IIil Il0p],lIlta-гil:
2.9.1 . [IltlcltBalIIIя,]a Katlccr l}o:

. Xllttlrttгc;lltltTc п|]о,цуI(,г}1 r,рябва -ца са безопltсttlt. годlllt зiI I(OIIc\lfiItlllIlrI I] cT,O,tBc,IclIзtIe с ,t''l,]() ilt
jaltcrIttt за \ l]aIIIITc.

Xllattll lc';ttttt,le пI]одчI(т1,I тlrябва да отгова])я1 Hal I,Iз},сквalliLIJгIа tta Заttоtlа ,]il х|]аIIIIте tI Il,],|lil,Il.cI III гс
]t],] ()cIl()]}il lIi] I|сго подзакоllов!I tIo[]Nla,IllBHtI alK0,()Be,

о fltlсгitвяlllIтс храrIи'lелIJtI продчктI.1 Kl]l\I дalтата IIa,rlоc,lzIBl(it]a lрябвir,,1а бъ_,1ат в c1lotca Ilal г(),llII()сI
ll ,'la бь,'lаt с ()сlilг],чсtI cl]OI( Hil гo,',1IIост tIe lIO-]\Iil,r]I(O от 2/j о,г ItcjIllrl сро]( IIа г()r{It()с ] IIit ]i()III(IlcIIIlIrl I

l I|]o,,l\ I( I .

о ,Цtlсlаlзянltге х |]all i t] теJI tl }l IIl]од\.ктlI jla б,ь,ltа[ cLc з,цl)авII OlIitI(()BI(lI с IIL.H:lI)\.]IlcHa цrl.'lосl tl;{tlб1,1l

t

t



, ,1i,(] I!la l]l|1,1 ()I ,}|\\lt,]]Сяваllе. llir\l0K]]JlIle. р;lзкъсваIIе. ])ilзIl]l.ляl}апе. I]a]]]llBilIie. ol .]ilNlllb']l]illIe ll llt
]|,( lirяl]1ll{c

, () lIilI(oI}lill l е да сl)jlърI(:lТ даI I Itll с,ьглzlснО чjI. ] 0 o,I' ЗаI<tltIа за x])aHlITc l r I IirIlелба ]]/ l 7.()5 , ]()() l г2,9,2, ГIрlr ll } 11ъ.ц}IсIIIIс предirIет'. IIil IIорt,.Iка,га /lil се clI2l.JBilг llзIIcliI}ilIIllrI I а lIit c.llc_'llI]lli,
lI{ll)rtl l ItUllll :llitOltc. olII{lcIIltlI Itъ\r '1oclaBrlItIIIc пр0 tvIittl Il0 cb()ll}cIll:lIit rlбtlсобсlt:t ll(llIlllltll:, 'laK()II зil xl]aHI{Tc, fiВ. бр.90 от ]510.L999 г,. в cliJla от l.()1.20]7 г.. ltз;rt,.б1l 58 ol lti ()7.]()l7 r ll
clI.IIII(),l llj ()1 .2\'111 l.. IlзNl. Il доIt,, бl].6З ог4.08.20l7 г.. ]] clIJIa от 1,01.2018 r

--. ' ЗL]к()Il ']ii Вс'LеРIlliарllо]llеДиlltlнскаТа леl-лltост. обн.. ЩlЗ. бр. 87 o,1' 1.I1.2(X)5 t. rlзпt, /(I} Ll11 5|i ilr13.07,2,0l7 г.. l] сlIла от l8.07,20l7 г.
О IiЬ;lГа;lСltlt cTzllIl(aI]TIl, С ](ОIIТО Се въве)I(дtlт харNlоIiIIзll]]аtIll cB1,1tlItei,icttlt с.гilllлit|]|]I. || |II

i-llPtlTTei'iclto 1'С\tIIlЧССI(О ОДОбРеНl,tе (С'ьС lrЛti без ръ lсоводс,t,во). tt,ltll Призпа,,,r,,,r,,1,,,,,,u,,,,,,, .гс\ 
l ] J I 

( lcc l\ l l

ct tettlt(lttttttцllll ( IIaL(IioIla,rlIIII станларти).
о I]аIlе_rба Nc 1 от 2,6 януар1,I 2016 г. за хI{гиеI{ат11 на xpallllTe. llB. бр,lt] tlr.5.02,2()1(l r-:

' tIаllе,'tба Лq lб О'Г 28,05.2010 Г. :]а ИЗlIСКВаНltята зi]. качестI]о l, Itоrllрол ,]ll c,b()lI]clcгBIle l]|l lIllc[|||l
i]['.l()Ilc II зе jlc н rl)/I lI,I ' обн,. ЩВ' бр. 4З оТ 8.06.2010 I.. в сIIла o,1 8.()6,2010 г.. II]]\l. Il /К)II-. бl)- 7l (,
] l ()9.](]] l l...rtolt.. бр. 44 от 17.05.201З г.

. lIарсдба N9 5 о,Г 09.02,20l5 г, за l\,ltIIiсиNIално допустлIi\ltlтс I(OJIIlllecTBIl
rlбll.. /{I3. бр. 14 от 20,02,20]5 г,. в срIла от 20,02,2015 г

]аi\l'Ь]]СJl'ГС,IIIl I] \l]llIIll l L'

, IIitрс;lба Nl 16 за х l] гIiеIIIIlrl,е lI BcTepllHapнo - саIJllтаl)нlггс IIзtIcl{BaIItIrl Jil CL\]]aI1,Il]ilIIc ll
II,]]]o,1Il]]ilIIc tIa rlсобеtttt бт,llзоllазваrпяшlлIте се хра}IIiтелFI[I ltролуJ(тII,

, IIа]lе,,tба Nc 21 or' 1510.2002 г, за ct tецrI(ltt.IItI1 l е K]][i,],el]пlI Ii IIзIIсI(ваIIIIrl за tIIIc,]-()litIil lJi]
lt,iltIlltill с. прс.rLl]ilзlIаlIеrlII ,]а в-цzlгане в xl)aIIrI,

. IIаllе,,tба Nl 8 от 16.04.2002 г, за изllсttваIIl1ята ltт,tll Li,]IIо,[зваlIе tIa,lloбaBKlt в xl)xl]IITc_

" l]а]lс;tба Ng З5 от 2з.Oз.2006 г. за спеtцlф rtч IIlITe изtIсl(вt]IIIlrI II|]rI ()cT,IIIecIl]яBaIIe IIа rltIllll{ttll tctt
],.(lil l l)()'] tjL])\\, c\rl]oBIIEt}l I.1 xl]aHIl от ж1.1Bo.IItlIcKlJ пl]о]lзхол.

, ]iаllс_tба зit IlзrIскваtl],Iята I(ъN,I xpa'l',.,c със специа]lllо IlрсдназI]ачеtI lIc_
n ]Iарс.,tба за спеtllt фtr.lltлrТе IlзtIскваIIлIЯ I(,LNI ]\IлсrIнIIте IlI)одVIt,l.лl.
о Зltlttltl,]ll jte геI]IIнаI]IIопIедrlцлlнсttата деritlсlст
, IТаllсirба за } I зI,IсI(l] а}IIIrrгar за eTIIKeTrIl)illle,to ]I Iц)сдставяIIс],О IIil x]]aHlIl.c. /[t]. бll. ]() ] r,r

l2 ]2.20I.1 г . в сп,]Iа o,r 1З.12.20i4 г,;
, l Iаllе.,tбп 2 о,г2З 0],2()08 г. за i\[а,Iер}IалI,Iте I] пред;\IетиIе о,г IIjIilcT\,I:]cII. пl]сдIIазtItIчеIII].]а h()lIli]]il l

illattII.,LJI}. бр lЗ от 8.02,2008 г.;
, ILrрсдба j от 4.06,2007 l,, за сtlецtlфlrчlILI,I,е 1.1зllскваI1llя Ii,I]\I \Il1,1e]]IIaJIIl'Ic lJ Ill]e]l]\IcTlIlc. ]]il,]]lIll]illl,\l lj:lllcllIi]cII. IIрс]lllазJltlчеIIII закоlIтакТс xl)aIlII.flB.бр 5t o,r 2(t.06.2007 l,../{r].бр. j0 oI]ll ()j,]()()l r;
' IIlrllc.rбll Л! 4 ОТ 19 r]lеВРvаРИ 2008 Г, за сltсцIл (lll чttII,t е IlзllсI(ваIIIIя lI])ll tI]l()lI-JlJ().tcl|]i)|()

c;,\]]illIclIIlclt) ]I 'I l)atIcllOI)T'IpaIIeTo IIа cyl]oBo Ki]aBe п,IJ]яко и Ilзllсl(l]alJIIIrггаl за I1,])l()]]ия IJ IIYC](llI]c llil
Ilil:]lll)a ]Iit \IIяI(() II \L[ечIllI IIl)олчкТи, !В. бр,2З ог 29.02,2008 г l

' Ilаllе-lбll ]а Il,] IIc*Bal l lIята ttъпt бьрзо ,]аN{р.Lзенtiте xllaHlI. |В. бр. 1 1.1 ог 6,12,2002 г :

' I]а]lС-lба 1 or 9.01.2008 г. :]а IlзIlсJ{I]анIiя,t.l заll,i]гов}Iя с яйrrа. flB. бр, 7 clr 22,01.2()()8 l..:
Z.(),-1. Xllatrrr l с, IIIlrге пl)o/I},ItтlI сJIсдDп д:r сп е,гIlItе,гIIра IIII, сLг.цilсtIо:

о ]alttlI ta за хl)анlI,ге
. lIа]rс_цба зil лlзttсI(ваIII]riта за cTltKe.I.l.Ipalle,I.o ll IlI)едс.l aBrIlie] о IIд xl)aIIII.1e. Лt]. бр l()] L,r

l2.1 ] 2014 l ,, в сIIJIа от lЗ l2,2014 г.l
2.9.4. ],lзпсltlrаIlIIrI llrl ltllчес,гl](l lI безопасtlосr, IIа дocTilBrllllI,I е хl):lIIlrгсllIIII lI|)олl,|tI,Ii:

о ПllIt дocтltBltlTTe зtt o,I.rleлIlllTe вlIдове лролукl]] трябва да бт,,цаl. спазсtItI l],]lIc](I]a]IILl lit l\ ],\I
tlll l(lасоllttата ll]\I. пocotlellII в ,l,exIIIIaIecI(aTa сtlецифлtlсацttя IIа BcrIKa tlбособеtr:r ]lоз!]I(пя. f{tlc.t.altltlltlL,,
a1],{lII(\/JIIt rllябва ла о,Iговаl]яТ IIа пз!тсI(ванIlrl,Га за I(ачес,IRО lt безопасItсlс,l съг.],1ilсII() ЗatIttltlit за \llillIIIl(, l]
l]o-Il']aKoIIoI}Il'Jc ]Iol]NlallIt]lILI al(1'oBe по негов()го пl)плаI,аrIIс, /{а о,1,1-trваря г IIа llзlIсI(вitlIIIяIil l,I
abiltcc,II})lBa 1II,Ie бългаllскrt стандар,IIt. KoI]1,o въве)Iiла,] cRpllпet"lcI(ll IIлII i!Ie )L-д\,tl ll l)(),цl lll clllII,1la|)lIl. 1l.ill
Cli ilII I]tl,пcI I l'I I ll. IJсяt<а досr,авка да бr,де удос,l,овсрена с доку l,]lI,1. за лата1.а ila пl]оliз вO,цс гво Ita с I)() I ]!(, l l l ll,i
l]lloitvI('t Il cI)t)Ii Iia годност. XpartlTTc да са годIIII за KoIIc)/]\t il Ltп я, /Jостаlзяпtrтс Ill)O/l)]l(tll сс lIl)I],]lll\,liill]ii
]all ыl-?I(I I I eJIllo със сер trlфиItат за Ilропзход ,1 J(ачество о l проllзводrl,геJLrl. декjIа l]a IlIlя за с 0,0 I t]cl.c l I] llc t1 l l l

.iti-])'l' lIЗI]сIt\'е\t tlL евllопеri.iсI<о,tо I.I наll!IоIIалIlо закоIIод(аl еJIстRо доI(у]!IеIJ.I.. акl \i:lJlctl ](Li\I .iIil|1llll lli]



л()с,l ilвIilIта, Il;,rr *.,ono доставка flа храпителпIi продук,гИ сс I,1зготI]я пI]леNIо-IlI]елаl]атслеII пl)0,IOl(ojl ]il

' ,l(rставяtIIIТе xpaHlt :рябва Да бъдаТ етIiкетирапи съгласно lIзtIскванtIя,] на l)cl.-пarлIctlt (Г())l l (l9 ]0 l l ОТ 25 oKTorrBPlr 201 l Г, За ПРеДОСтавянеrо на ин4ормuция за xpaIJиTe на требltt.елttr.е. заlсll tttt] \FatHIITe lI НаРе:ба За IВИСКВаНИЯТа За етI-IкеI,ираIIето и представянето на xpaнrlTe, l(lз. бр 1()l rrl1 .l].]U1-1 t.. в cll,-la от lЗ.12.2014 г.

II I]aBItjla за достъп.

' Превозн1,1те средства и/llли rrзползваните съдове за транспорт на храIIII да се по.IutъI))ка'I. !IIIc Ill. ]r_],ltlpo състоянllе I1 да предоставJIт условлIя, I(олIто не позволяват за]\,lърсяваIIе tlal xpa}ILIT... I.Iзпо,ltзваtI1.I,ге от Изпълнителя траLIспортFIrI средства трябва да ос}Iгуl]лва1. .]апil,]t}аt]с llilпревозванIIте продуктIi от повреди, както и на опаковки,I,е! без замърсяваrla, nu",unlro"". рilзIi,l)сI]аIlс_]]азпLIляваве, разл!I]]ане. от зап4ръзване }lли прегряваIIе,
о TpaITc поllттIllане'о IJa продуIсIt,ге от )KliBoTtI I I cl(ll процзхо,ц li:r се tlзl]ьl)шI]а с 1.1)aIIc]l()]l]ll]lс])слсlI}а рс],rl с,гl] tI l]ани за tIl]евоз IIа xpalIlI. съобразrtо Iлз}Iсl(I]itIIIIята Ira чл. 246. alI. l сlг Зalttlltll tlillcl']l)IIIIilllIlolv{cДlItll'IItcKil't'zt ДСfiНОСТЛ ОТГОВаРЯlIIIl }la изLIскваII1.IJlт,а lrir Рсг_паьlеItт (Е()) t.1_52 tll ]()(]_l зll\IIгlIсIlд,га ]а xI)allLITе и lIаредба М 5 or,25.05.2006 г. за хttгrlеrlаг.l за храlIt].гс:, (J l lrt lctllзtctтTe IIа rrро/lуItти'ге да са здрави. с I{eHapymeIIil цялос,I ll поrlхо,цrlllllI зzl 1.1]aIIcI]()I]1lII)tlIIc llilс],()l'l]сгIlI]'] х I)ilH I',I,CJIcH продукт] с етIlI(ети lI:r българсrсlt езIIк. c,l,JlTrl]жaI tlll ttlTrllo llllaцtl я зil ItlI,I[il Ililcl()KilIlt, I I |l() }lзподrrгсJI,I. качес,гвото. даl,а на ]ll]оизводс]во и cl]Ol(a Ila го](lIосl, ГI1lIt l,с,гltItоЬяtlаttс ltlr
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ITl]()jlYl(-l ll. ]lr:(a.IlclllI ()I I]ъз.цо)I(IlтсJlrl. il ()l]lяcIl() I|]ябRа jta ()Il1,1IIIc cl]Ocl() lll]C.t.iI())IiclIllc.
l]l{ ll()tIIllc,IlIIo IIl]0ll,jBoj(IlI,cJ и c'lpiltIa Ila пi]оllз\i)]t llii \l]itlllIIелIIlllс lII)(),,l\l(ll1.

J Clltllc ]it ll,}Il b.l IIclt IIс II:l IItlI),1,1! liil] il: 13,loccrtl llccctta tll .llalilIll lIit II().,lll||cI]ilIIcl()
lIa логоltOр лlлll .:к) ll]tlepI!BaIIc Ila I(()jIllчcc1l]()I().

_'l lIa,lllll lla lr:]IIъ.iIIIсlIIlе досlавкlt,т,е llil \llllllIIгcjllll]Ic Ilp().Il\lilIl lltc сс ll,]l]]ll)ll]l]aI
llO ,]aяBIia lt [}},зло)(и,гс]Iя_

4 C-lrlllc,til .цOсl-ilItкil - jK) З,/rри/ lilt;lcIIjla|]lllJ,|llI14. cLlt1 I:lIl() ()I _lalrtItl tIa llojI\llal]alle
I lll,]art Bt(il I il о,г 1,I ]Il b,Il I I I,1Tc jIя,

5, lIo1ll,,tKara llle сс изпь]IIlлваl tI|]сз IIcpllO.r(Ill{]lIl '(OclilBl(lt l! l(0]l}lllccIt]:t. OlII)c:lcjlcIll,
I] 14,]Ill]alltallI1,1Ie jlo Llзп'i,Jlt]1,IlслЯ заяIrl(tl. сьобl)азIIо lI\,)(.цlIIс lIa..IjplIKcJl" l11\,/l,

6. NIяс-lо IIа ]ЮСI'аВКа: DDP б:rlа lla l}r,,}.,l oаilrl c.ll1l /lIllKo-1.cpпlc 2()I7l в .,IiplIltc.r''
ll.,\/|, r,р.Гь:rr,бс)во - ll |Br,II гpir]Ia, об.iI. С,гll;rа 'lагоlrit.

7. /{ск.lа;lираllс. tIc,1ос IаI]е| lи Iс O I l tac x|]itl III,tcjIl ll.i IIl]o..t} li I L :

, lIlc бl,.tаl IIl)иlp\7(elIll с tlcrrбltr.tltlltlгc,']tll(\ IglitlI lil lilI)alIll]lя tI I(1tlIccIlt():
' h'l,\t ,Iillillil llil Il,L'Iil|{Ki]lil ttLc t;t ,it, t:tt l! (,I)ltliil ||iI ll, JlJl,(| |I lllс,il, 1,1l .' l\(|illl,,lcll

cll()|( |Iil I()]llI()cl llc llt)-lIajlK(] ()t ],/] oI tlс]lI]я ср()к lIa l().(lI()c г litl K()IllipcIlllIrlI ll|]().t\ кI'
3. I'lt1-1alttlrllirllc. tlc lI{c Ol'cIllalIяl]il\lc ]а lIalllit cltcIl(a ll()яRIl]Itllс сс lIc,l()cIllI1,IlII.

\clilll()l]cIl1,1 Il])ll lll]c.]laBaIlcIo llll \l]itIlIIlCjltIttlc Il|]()_l_\KIlI lIjIll lI()-I(])cll() II()я]]I1.1Il сс cli|llI]Il
Ilс к)с]il] Ll(lI R lll)c]tB1.I.1lcIltIIe,]it I()Blt cl)(]l((]I]c.

9. ('lltlK ]il ЗilNIrIIlii Ila .|l()C [allcll1.1 lIcl(allccII]cIIll. Ilc()1,1()lJ:ll)яlItll ||il .LciicIIjitll(l||c
cl|lli.lLal]Ill \l)aIlIlTcлlIL! lIl]о.гl):кIll, с llitl)\lIlclla Ilя]|осl I|ii ()ltill{oпliaIit ll lIcIILjIll()
cIltl(cIlIl]iltlll в |]a]\lt(llIc IIа 24 (,tBa.llccc l lI tlcIIt|]ll) llilci] ()l N()llCIi]IlIt)llIIc lIa
Ilcc'l]olI]clcl|]llcгo_ liaI() Rсп,Iк|| IiроIIзl,]ILlаIцп oI Ia]ll _lciiIl(lcI |]a,]\(),lll са ]ll llcI()l]a
с \Ic l l(il.



]() ,;[OcTitl]cllltle Btl_foBe tI Ko.п14llecl,l]|il \]]ultlltTc]]Illl IIl]1_1!liItt Iltc cit cbl,гIacIt()
l]lllcKBall()lo tlT Въз-lilittttтс-tя KatlcclBo }I ttle оl-говаl]яI lla _,tcii(IпillIllIг(- clf,ll lill]lIl. l\itl(l
I]]rll \cTaIlOBcItO 0ll(jlOlIeHIle. cl,IltIlTc llle tl b_lll l ttrlдltcItcttII Ill]llI],illl() l] l)ilIII(IlIc lla c|x]]iLI
Ilo Iочка 9 i1-1 ltac Ii,lяLLlого I]ред_п();I(сIlI1с,

ll /[Llс-rавяllиrс \l)аtl1.1]елllи продукIll Ille tlгI оl]арят Ila Ilз1.1скl}1ll]1.1яIil lla']atiolta lа
\I]lllIlI lс ll tl].lla_lcIll]Tc въз ocIl()ltit lIa ]lcl о IIOjlзill(OllOB1,1 lJOp\Ial I tlBIIll ilK I овс.

]] Учасгltикr,т. I(ойI0 IIредс Iавллвал,l ttltir разрабоIсIlа и aIlc,llpcIlil llДС('I) ctlctclta
,]а 

},Ill)aI}JlClll,tc бсзtrl tac llсlс,гта lta хрllни]е. (ако с п1-1tl.jtоlliипtil)
IЗ.lI1;ttcrtaпlc IlJialllaFlclo I{a ]locTilRcltиIc хl)анIjl,е.lIlи п l]о.цу K-I и .ill] сс tIзв1,1]Illl]il I] cp()I(

jцl ]0;ltrи сJlсд tlздаваIIс trir t]lакгl,ра op}lI,tllIaJI. ll,]дit_ilсIlа cъIJlalcIlo.1lr, lЗ] ol З/[/lС.
.'tI]}'c-I |]i]llIlo по.llп1.1сirll IIplle ]o lIредавагсjlен Ilр()l()к()л и lll]c:lcIaBrlIc lla .:lаllьч]Iа
t]lalc-tvpa. Срtlкъг за llJlalцalle ,]aп()lltta llil TctIc о,г ..la-]illa ]Iil II()cjlc..(llO пt]cjlcIal]cIlliJl
:K)It},l\lcIlt,

']аltозrlаlи сIIс lI I]pllcNtalltle сJlсдllI1-1с ус,iIовllя lIa IJ b,];l tl;tct,t t еllя :

- I(о;lttчсс,гвага Ilосочеtlи в 'I'ex rtи.lес Kal,al ctlcltttl|lпttittlия lla lIоl]ьtll(пга czt
(]l)IicIlГIll]()I]Ыlll!l. tcitTo If-bз,ltOlK lt reJ]лT tle с JlJlb)KelI .1а заrвI,1 l] ll()JlYLilJ llrl_п()IO l{о,п LIсс,гI]()

ll() lIl]c:llIeT|l Ila гlоl)ьчкатаl }l lIc Il0c1,1 о l t,OB()pIl()c,l, ]а т()ва.
- II1ltl ttЗtiъ,пllсtl1.1с lla ]lоговора lJr,з,lltl;ttн lе,ttя cll ,]aпa]Ba lI|)aBoтO .Jla ItilлIitJIява IlJtl

)I]c.IlJtlal]a lt()jlllLlcc-IROгo ,1о оIлсJlIIи RlI_1lOBc xl)alLlleлIlrlТc ll|lt).l):I(,гI| в l)алI]iиlс ]Itl
trбrltа la с гtliitltlс l ltir.цоt.oвора.

- IlСОбrLl,1ltlttи'rе Rllдоас ll KoJILlLIcc-l,Ba \l]ilIl1.1гCjllI}l Il]]o_гlyt(l lt Illc сс ll()с()ч]]ilI I]bB
l]crlIia t(OlII(l]c,i,Ila зilяt}l(а llil l]ъзлtlll<и tе:tя.

II1lttlto;t;cttttл кыI Ill]cjt"цO)I(eIItlcl,(),}a и]Ill)JIIle IIItc Itit llOl)ll(ll(i]Iaj
llb_,ttlorlotlttttl. \,IIl,лlIоIlоll1аваIц0 JlпlleIo. I]0_1пllcR:llltO l]pe.il-,lo)I(cll1.1cIo lla Y,lltcltttttca

ll IlrI]litlir cBLi]-]alIa с IIсг0 Jol(v\l в cJ])Ill]lI. tlc Ilc с ]aK()l]cll Ill)c.lclaBlItc-1.
Забслсrкка: ttpe ко ,гова JII1це Ilc с зак0IIеIl прс,llсl aI]1,1Ic,Il
()писtзат сс вслrч

l (Р;'Ги ,19111,11g

/laTa: l l,l0.20
Ilо,tltис:
l'со;lгtl I 

'co1,1

(пrIс ll tPartl1.1ttt

0 в,ь]ло)I(лlтсля I с изltска-I] tltt ]. I 6
прс цсll]tа ]lil Yчаlсl lIllKil



5.7. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖВНИЕ ПО ОБОСОБЕНА П()ЗllЩllЯ Л} 7:
,,достАI]кА нА БАкАлски стоки, подпрАвки !I друглl хрл[I1,IтЕлlIлl
продуl(ти "

/l():
*БI,I{кЕJI" E.,\fi _ гр. гl,лъБ()в()

()Т:

Брадърс Комерс ООД, - гр. Стара Загора

Уltr\)I(АЕNIИ ДА]VlИ И ГОСПОДА,

I3r,B връзкаr с tlбявенtrга обш(ествеl{а лоръчка с прслNlст: ,,f{оставкл,га tla
r.|)llIIIITcJIII}I продук-тп".реr). ЛЪ KC-01-20l7-0l, обявсtlа чl;сз t<Baлlt(lllltatllloHlla
clIcTcitIit. IЗtt предс,гавя,llе нашего tlelloBo прс,цло)(сl|лlс за Обособеllа lttlзlttlttя -Nч 7:

"J{ocraBKit tla баt<а.лсltи с]оl(и. tlодпраRl(ll 1,1 лl]угl4 х[]анителI{и пl]oJl}I(llJ ". каt<г(l с,,tеjltз:I:

l. lIрсjtлагапtс за }iзпl,лlJеtlIlе предпIета на обособсrlаrir liозtttlttя. l] съOIвсгсI11llе с

)cl()BIlяTit Ilil tlбr tlecTBet lа,rа поръчI(а. обIll1r llellll l] pn};llc|) Itil 1,1 000.00
(с,,lовопt: lIc Itl l]1.1tlадесет хилялI,1 JIeBzI) jlcBa б€] ДДС, l(0rl l о BI("Ill()tIBa:

м
llo

|lС; l l ll ltпtclloBirltttc И]tlскваttttя ]а l(дчссl Rо i\l я;rка kollt1.1ccr во

E,,t. ttcttit в
.,tспа бсз
ллс

С toiill(lc l l]

,,teBlt бсt:l:[С'

I lillarrlrro
Бя.tо tttttcttи,ttIo tllL 5()() lI() У('

()l/2{)l I lrarccr 5 rcr.
576 () 55 ]lб l0

( o.r

l оll]арсl(д. iio,1Il|)altд. cl(cIгil
Ko,1cc]Bo.1)al()acoLll(il l al(c l ll() I

l{l

,1l 0
() 23 ] l4 S()

l,об
Зря-l - к]бр), ln(а,l0l(L]_ разt|lасовка

llalccl llo ) Kl
бj: 2 l() l]б) :0

()tl.Lc l)itld)acoBl(a l,al(cl ]lo ()_J()() Kl, ( sj ]]0 l()7 9()

() JlJo

(',lыI,1{)1,1с Klttrt Lпoiittrl
llt(ttt lt Hplrtrl_ lrx](hilc()l.Ka l0

.Il |)il

l620
1 ,lt () ]9I б 0()

()n!J br.I б!Iсс|lсlt l lix,lcc l lx)
pltз(tactlBLca tlirlccl 5 tct

l IS_i l20 l,+22 0()

l(lrcc r rrprl tr Kr
l{исс.tиllrtос t бlkl. раjфасоDl(а _5

,lи l |]il
.1:()

2 l() sli] (](l

lltrlcttл,lttrl. 1llrltpltcrlrll(il (1 ()6()li!.

ll 11.1lll( 0 16] (l] ] 79

lPllc lltttclrи,tctl- |lit л|lacrlrrKir rraKct l

lil. Ill l0()
() l ;lr rl l'il ](|)lcl)l1]ix lJilIic 1 lI(l ]0 l ]6



lI З1l\ап

I(рис li1_1lla lBoiillo Pir4)l] llираIlа_
l(allcc lllo lll,]r!K)_ c\\l]_ llсс-lсllсIlи
c.lllol)o,1lll] l{l]!lcIit lll_ с l1,1кл бс]

с l pilllиlIcI] llPlIl]l(\ с. |)lL](Dlc()l]l(il,K)

-i l(I

l l(){)

l l() l]76 ( )()

l] J lclI lll

.]lctttit l ttrl liallccllio. ()l J tl)a]]Il.

c|)c,lll() Io lc\ll] Jl!|)llit с писо](и

ltl(\солll l(iltlcc Lllil в 11 l4)llcolll.il
llill(c Ll llo lKl

l()

2 j() ]_] ()()

Il Nlltl<a1'lott tr
l l t,1'lпtl t<lt.tcc ttKl. 1la зr|lacllBrca

{).4(]() Kl. l]0 ] l l 3(]

l4
tlcllttH tpattcзttlt_ l(ачсс ll]o lILllBo.
бсl ctplttttl,tctt ]tJ(\c ll \Iп|)!I]\J ,

гil ]d)oc()lil(i] 5 ln ,

_i()

]60 I3() ()()

l5 I}a l)аз(Расоl}кtI llitl(c1,1cla ().()()2 Kl,, l6()() () ()l ij 28 lJ ()

Il, Lll бprrrta I)д l{l)acoлKa {)_ l()() Kl,. бр _]4 ()
{) х(.) 272 ()(}

l7 LIcPcII Illtllcl) N,{,lяtI. рц](l)асопка (], l()() Kl

BI(\ с - llal) l11llo ]llo ] tllJ,
l)|) l()]0

2 (]0 , ]340 ()()

lS LlcpBcll llиllср Мl_tлtt с lд lыс_ paK|llcoBrcl
{) 5(}()I(l

( ]5
4,5 S l 6() .\ (l

L0 ,/Jlr|r.,rltc r |)аз4]i,lсоRкi,r (].()()8 Kl , i)l) l40 0,2з 2 ] 2,.+S

]0 ,Jl;l<l Lirccrr |'1l x|racol}Ka (]-()l() п i)p 5_5 it о, |72 95,9н

]l |)|r nDac()l!Kx {).()]() Kl. \I.1яljа ]20 0 017 ]4 6.+

I'a nDac()]ll(1I ().() l() к, ,. \1-1rll, i)I] 10 t) l48 .5 9]

]. Il.'Lllttlt'lttltte IleIItl lIa прод\'t(TIIIс Ilc llo.ljlcrl(itI IIil lIIiI\i1,Il}lзallIlrl ]tt Ilcl]lI().l|l lIa

ll ]II Il]IIlcllIIc IliI ]t(]I 0B0l]a.

_i, lilrеллагаllатаr ()бulа Ilclla за }lзIlь]Iltсll1.1е lla Il()l)bLll(ilTa вI(лIоllва DсIltll(п |lа]\о.цI1 по

;IK)c,lil0l(a [)DP база rla I]ъзло)I(итсля /Иllttотсllлtс 20l7l в..Бllике,r" IiД.I[. гр,l'1,1rьбсlво -

} 1-1B ьtl г1,1ада. обл. Стара Загоl)а,

4 I} с-,l1,чаii. чс бъ,,lс 0,гк|]лltо llcc-l)OlBcIcIRlle Nlc)I(jty пl]с.lлоп(сIIllIс cjlIlIItt(lIllI lLclll] JI

()бlllаIil с г()},:iIIост, llорали лоIIу,сlJата TcxIlI,1(lccKa Il)cllll(it ()I IlirUlil cIIlitllll. c\lc c1,IjlzlclIlI

l}ьз.tсliltIlтс-,lя,г ла l(,]Iаси|)а |{аUlа-га o(|)epla tlir база п l]e_It,IIO)I(c lI llTc IItl-1I!1cI{ll ttclllL

5, I l1rсл,r o;lcct llt ге цеllп са опре,цслсtIll прl.t IIъJIlIо съ()l,Rсlс1 IlItc с \,сJI()Rllя] п ,]а образ\ BalIc
Ila!ll]cJlJ|aIaIJataIteIlaOI.,loKyIlclllallIllяliiIl()пl](lllcjt!pilla.

(l l[ctrl1-1c са Il]l]l]лlI lI Ilc са ll

]l Iil lcrliIill cPc:Lc IВа.

,i[tltil itctl l аtlпл га за

J (al а: 09 01.2()1

llll:lttttc:
l'ctlllt tl [-colrt lteB
(l!1ll, ll (h(_1l1l tl!,l)

llJIitIltill{e

с каI](вито и i]a с Jlр_\/гl| )сJIовtlя. l(pe]lиTlIlI ll
ll гаl]аItIl}lгl. t)cl]cIl llзl)I I,IIIO уl l()[lcl tal I ll Iс Il,

]




